
موج
شماره 84 -  شهریور ماه 99گاهنامه الکترونیکی

مدیریت روابط عمومی و بین الملل 
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

مدیر مسئول: 
سید مجید حسینی

طراح و گرافیست:
سعیده معصومی

همکاران اجرایی:
سارا مرادی- محمد غالمحسینی

محمد صادق پوالدتن- منا فرهادی

تلفن دانشگاه:
07733322081 -4

تلفن مدیریت روابط عمومی و بین الملل:
07733321621

وب سایت دانشگاه:
www.bpums.ac.ir

آدرس:
بوشهر-خ معلم-روبروی مصلی نماز جمعه

- دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 آنچه در این شماره می خوانید:

ف دولت رد بخش سالمت است شتی ردمانی از اهدا لت رد دسترسی هب خدمات بهدا عدا
2..................................................................................................

ی خلیج افرس افتتاح سی تی اسکن جدید مرکز آموزشی ردمانی شهدا
3..................................................................................................

فعان سالمت اهدا می شود ۱۰۰۰ جلد کتاب هب مدا
4..................................................................................................

زی می شود صصی بیمارستان ۱۷ شهریور ربازجان هب زودی راه اندا تخ
کلینیک 

5..................................................................................................

شتی پس از خرید را رعایت کنیم یی سالم باید رپوتکل اهی بهدا ربای داشتن مواد غذا
6..................................................................................................

*

*

*

*

*



شماره 84- شهریور1399

رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر گفــت: 
ــتی  ــات بهداش ــه خدم ــی ب ــت در دسترس عدال
ــامت  ــش س ــت در بخ ــداف دول ــی از اه درمان

اســت.
 دکتــر ســعید کشــمیری در آییــن آغــاز 
ــی بیمارســتان منطقــه ای شــهر  ــات اجرای عملی
ــام  ــت انج ــه دول ــا هفت ــان ب ــه همزم ــی ک کاک
ــاط ــی نق ــردم در اقص ــه م ــت: هم ــت گف گرف

ــات  ــه خدم ــرای ارائ ــر ب ــی مطلوب ت فضاهای
ایجــاد می شــود، ســطح و میــزان ارائــه 
چشــمگیری  به صــورت  نیــز  خدمــات 

ــد. ــش یاب افزای
مهنــدس مقــدس افــزود: در دولت هــای 
ــز  ــاخت و تجهی ــم در س ــم و دوازده یازده
خانه هــای بهداشــت و مراکــز خدمــات جامــع 
ســامت شــهری و روســتایی، به عنــوان خــط 
ــه گروه هــای هــدف،  ــه خدمــت ب مقــدم ارائ
ــت و  ــه بهداش ــز ۱۵ خان ــاخت و تجهی ــا س ب
ــداد  ــامت، تع ــع س ــات جام ــز خدم ۲ مرک
ــاالی ۲۵  ــر ب ــا عم ــت ب ــای بهداش خانه ه

ــید. ــر رس ــه صف ــال ب س
وی تصریــح کــرد: ســاخت و تجهیــز کلینیک 
ــز  ــن مرک ــوان اولی ــدان به عن ــان و دن ده
خدمــات جامــع ارائه دهنــده خدمــات دهــان 
ــدان در شهرســتان تحــول و راهگشــای  و دن
ــت  ــتان اس ــه شهرس ــات ب ــایر خدم ورود س
کــه در آینــده نزدیــک ســایر خدمــات نیــز

درمــان  و  بهداشــت  شــبکه  رئیــس 
و  تجهیــز  احــداث،  گفــت:  تنگســتان 
کلنــگ زنــی ۳۳ واحــد بهداشــتی در 
ــه  ــان از توج ــد نش ــر و امی ــت تدبی دول
بهداشــتی  زیرســاخت های  بــه  دولــت 

بــوده اســت. تنگســتان  درمانــی در 
مهنــدس عــادل مقــدس در گفت وگــو 
ــت و  ــبکه بهداش ــی ش ــط عموم ــا رواب ب
گفــت:  تنگســتان  شهرســتان  درمــان 
توســعه زیرســاخت های بهداشــتی در واقــع
ــه ــن اینک ــا ضم ــد ت ــد ش ــب خواه موج

به این مرکز افزوده خواهد شد.
مقــدس ادامــه داد: بیمارســتان امــام حســین 
مرکــز  تنهاتریــن  به عنــوان  اهــرم  )ع( 
ــه  ــال های ۹۲ ب ــتان، در س ــی شهرس درمان
بعــد در دو فــاز دو و ســه ازنظــر ســاختمانی و 
تجهیزاتــی ارتقــاء یافــت و اتاق هــای انجــام 

ــد. ــز گردی ــاخت و تجهی ــان در آن س زایم
رئیــس شــبکه بهداشــت و درمــان تنگســتان 
ــوان  ــکان به عن ــیون پزش ــرد: پانس ــد ک تأکی
جــذب  مهــم  زیرســاخت های  از  یکــی 
پزشــکان متخصــص و عمومــی ازجملــه 
درمانــی  و  بهداشــتی  مراکــز  نیازهــای 
ــته  ــال های گذش ــه در س ــود ک ــتان ب شهرس
ــروع  ــیون و ش ــز ۸ پانس ــاخت و تجهی ــا س ب
ــز  ــر در مراک ــیون دیگ ــاخت ۶ پانس ــه س ب
خدمــات جامــع ســامت و بیمارســتان امــام 
ــع  ــتای رف ــدی در راس ــین )ع(، گام بلن حس

ــد. ــته ش ــود برداش ــن کمب ای

گاهنامه الکترونیکی

خدمات دولت در توسعه زیرساخت های بهداشتی و درمانی تنگستان چشمگیر بوده است

رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:

عدالت در دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی از اهداف دولت در بخش سالمت است

ــت در  ــاد عدال ــند و ایج ــد باش ــامت بهره من ــوزه س ــات ح ــد از خدم ــتان حق دارن اس
ــن زمینــه  ــت در ای ــی از اهــداف دول ــه خدمــات بهداشــتی درمان دسترســی مــردم ب
ــعه  ــی و توس ــه ای و محل ــتان های منطق ــداث بیمارس ــرد: اح ــح ک ــت. وی تصری اس
ــت در   درمانگاه هــای شــبانه روزی در راســتای دســتیابی و تحقــق هــدف ایجــاد عدال

ــه مــردم در دســتور کار قرارگرفتــه اســت. ــه خدمــات حــوزه ســامت ب ارائ
ــداث  ــر اح ــش در ام ــن نیک اندی ــت خیری ــی از هم ــا قدردان ــمیری ب ــر کش دکت
ــاز  ــر س ــروژه خی ــی رود پ ــار م ــزود: انتظ ــامت اف ــوزه س ــی ح ــای عمران پروژه ه

ــد. ــرداری برس ــه بهره ب ــال ب ــان س ــا پای ــی ت ــه ای کاک ــتان منطق بیمارس
وی بــا اشــاره بــه اقدامــات صــورت گرفتــه در شهرســتان دشــتی در زمینــه تکمیــل و 
نوســازی زیرســاخت های بهداشــتی و درمانــی گفــت: هم اکنــون جــز مرکــز خدمــات 
ــارت کــه پیگیری هــای الزم جهــت تامیــن اعتبــار  جامــع ســامت امــام رضــا)ع( زی
نوســازی و احــداث آن در حــال انجــام اســت میانگیــن مدت زمــان گذشــته از نوســازی 
ــامت و خانه هــای  ــای س ــع و پایگاه ه ــات جام یــا احــداث کلیــه مراکــز خدم

ــا ۶ ســال اســت. بهداشــت روســتایی  شهرســتان ۵ ی
رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر تصریــح کــرد: تــاش مــا در دانشــگاه علــوم 
ــتی  ــکات بهداش ــع مش ــردم و رف ــه م ــی ب ــتای امیدبخش ــهر در راس ــکی بوش پزش
ــاخت ها و  ــل زیرس ــت تکمی ــی در جه ــه اقدامات ــن زمین ــه در ای ــوده ک ــی ب درمان

ــت.  ــام اس ــال انج ــتان در ح ــطح اس ــی در س ــتی درمان ــزات بهداش ــن تجهی تامی
گفتنــی اســت پــروژه احــداث بیمارســتان منطقــه ای کاکــی بااعتبــار 70میلیــارد ریــال 
و زیربنــای ۱۶00مترمربــع توســط ســید محمدامیــن حســینی حبیبی از خیریــن حــوزه 

ســامت شهرســتان دشــتی احــداث خواهــد شــد.
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خدمــات موردنیــاز بــه مراجعیــن در مرکــز آموزشــی درمانــی 
شــهدای خلیج فــارس توســط دو دســتگاه سی تی اســکن 
انجــام می شــود. دکتــر کشــمیری در حاشــیه بازدیــد معــاون 
بهداشــتی وزارت بهداشــت از مرکــز آموزشــی درمانــی 
ــوع  ــتگاه از ن ــن دس ــزود: ای ــهر اف ــارس بوش ــهدای خلیج ف ش
ــان  ــارد توم ــر دو میلی ــاری بالغ ب ــوده و بااعتب ــایس ب ۱۶ اس

ــت. ــده اس خریداری ش
ــت  ــا حمای ــتگاه ب ــن دس ــار ای ــی از اعتب ــه داد: بخش وی ادام
ــگاه  ــط دانش ــر توس ــش دیگ ــهر و بخ ــی بوش ــاق بازرگان ات
علــوم پزشــکی بوشــهر تأمین شــده اســت. دکتــر کشــمیری 
ــت  ــکن از کیفی ــد سی تی اس ــتگاه جدی ــت: دس ــوان داش عن
باالیــی برخــوردار اســت و روزانــه ۱۲0 مراجعه کننــده خدمــات 

ــد. ــت می کنن ــتگاه دریاف ــن دس ــود را از ای ــر خ موردنظ
ــوم پزشــکی بوشــهر خاطرنشــان کــرد:  رییــس دانشــگاه عل
ــب  ــوده و موج ــال ب ــاعته فع ــکل ۲4 س ــه ش ــتگاه ب ــن دس ای
شــده اســت تــا هیــچ بیمــاری بــرای دریافــت نوبــت در صــف 

انتظــار قــرار نگیــرد.

متخصــص پزشــکی اجتماعــی دانشــگاه 
ــرون  ــت: بی ــهر گف ــکی بوش ــوم پزش عل
رفتــن از منــزل جهــت خریــد مایحتــاج 
تمامــی  رعایــت  مســتلزم  روزانــه 

پروتکل هــای بهداشــتی اســت.
ــد  ــزود: چن ــدی اف ــودابه محم ــر س دکت
ــا  ــتان م ــور و اس ــه کش ــت ک ــی اس ماه
بــا ویــروس کرونــا درگیــر بــوده و ایــن 
ویــروس خطرنــاک توانســته بســیاری از 
هم میهنــان و هم شــهریان مــا را بــه 

ــرد. ــرگ بب کام م
وی تصریــح کــرد: بــرای غلبــه بــر ایــن 
دشــمن ســامتی نیــاز اســت کــه تــک 
ــیار  ــره بس ــی روزم ــا در زندگ ــک م ت
ــن  ــا ضام ــرده ت ــار ک ــمندانه رفت هوش
ــیم،  ــران باش ــود و دیگ ــتی خ تندرس
بــه طــور کلــی هــر چــه تعامــل مــا بــا 
دیگــران از فاصلــه نزدیک تــر و در مــدت 
ــال  ــد احتم ــری رخ ده ــان طوالنی ت زم

ــت.  ــتر اس ــد ۱۹ بیش ــال کووی انتق
متخصــص پزشــکی اجتماعــی دانشــگاه 
ــت:  ــان داش ــهر بی ــکی بوش ــوم پزش عل

ــه  ــار ب ــه ناچ ــی ک ــی از مکان های یک
ــردن  ــرآورده ک ــرای ب ــه آن ب ــه ب مراجع
هســتیم  خــود  روزمــره  نیازهــای 
و  میوه فروشــی ها  ســوپرمارکت ها، 
ــی  ــواد غذای ــروش م ــز ف ــایر مراک س
ــه  ــگام مراجع ــت در هن ــوده و الزم اس ب
بــه ایــن مکان هــا بدانیــم چگونــه 
ــود و  ــتی خ ــا تندرس ــم ت ــار کنی رفت
دیگــران را در معــرض خطــر قــرار 

ــم.  ندهی
دکتــر محمــدی اظهــار داشــت: رعایــت 
ــا،  ــامت م ــد س ــکات می توان ــی ن برخ
خانــواده و همشــهریانمان را تامیــن کرده 
ــخ  ــه طب ــوان ب ــه می ت ــه از آن جمل ک
مــواد غذایــی در منــزل و عــدم مراجعــه 
بــه بیــرون جهــت تهیــه غــذای آمــاده 

اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بیــرون رفتــن 
مایحتــاج  خریــد  جهــت  منــزل  از 
ــای  ــت پروتکل ه ــتلزم رعای ــه مس روزان
کــرد:  تاکیــد  اســت  بهداشــتی 
بایــد پیــش از خریــد کــردن همــه

خریدهــای ضــروری را لیســت کــرده تــا 
ــد  ــرای خری ــه ب ــات مراجع ــم دفع بتوانی
بــه  درعین حــال  دهیــم  کاهــش  را 
ــداری  ــه خری ــوادی ک ــرف م تاریخ مص

ــم. ــت کنی ــم دق می کنی
متخصــص پزشــکی اجتماعــی دانشــگاه 
علــوم پزشــکی بوشــهر گفــت: در صورت 
ــل  ــا تحوی ــن ی ــد آنای ــکان از خری ام
ــرده در  ــتفاده ک ــزل اس ــام درب من اق
ــواده  ــردی از خان ــورت ف ــن ص ــر ای غی
ــرد  ــه عهــده بگی ــد را ب مســئولیت خری
کــه دارای بیمــاری زمینــه ای، چــاق و یــا 

ــد. ــالمند نباش س
دکتــر محمــدی یــادآور شــد: اگــر 
ــی  ــم حت ــی نداری ــی خوب ــال عموم ح
ــم جزئــی ماننــد ســرفه، تــب  اگــر عائ
خفیــف و ســردرد داریــم خریــد را 
ــا  ــرده ی ــول ک ــری موک ــان دیگ ــه زم ب
ــن کار را  ــم ای ــری بخواهی ــرد دیگ از ف
ــاره  ــا اش ــد. وی ب ــام ده ــا انج ــرای م ب
ــردن  ــکان از ب ــد ام ــا ح ــه ت ــه اینک ب
خــودداری فروشــگاه  بــه  کــودکان 

ــوت  ــاعات خل ــرد: س ــح ک ــم تصری کنی
ــاص  ــد اختص ــرای خری ــبانه روز را ب ش
ــا آخــر شــب(  داده )ماننــد صبــح زود ی
ــزرگ  ــد ب ــز خری ــه مراک ــه ب و از مراجع
ــم. ــودداری کنی ــت خ ــد هایپرمارک مانن
در  کــرد:  توصیــه  محمــدی  دکتــر 
صــورت امــکان بــه مراکــز خریــدی کــه 
خلوت تــر هســتند مراجعــه کــرده و 
مراکــزی را بــرای خریــد انتخــاب کنیــم 
کــه درزمینــه پیشــگیری و کنتــرل 

ــد. ــری دارن ــرد بهت ــت عملک عفون

با حضور معاون وزیر بهداشت انجام شد؛
افتتاح سی تی اسکن جدید مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس

ــتی  ــات بهداش ــکی و خدم ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ریی
ــت: ــهر گف ــتان بوش ــی اس درمان

ــکن  ــتگاه سی تی اس ــمی دس ــاح رس ــاهد افتت ــروز ش  ام
ــارس  ــهدای خلیج ف ــی ش ــی درمان ــز آموزش ــد مرک جدی

ــم. ــت بودی ــر بهداش ــاون وزی ــور مع ــا حض ــهر ب بوش
ــهر  ــدا در بوش ــگار وب ــه خبرن ــمیری ب ــعید کش ــر س  دکت
ــد در حــال حاضــر ــه شــدن دســتگاه جدی ــا اضاف گفــت: ب

 

بیرون رفتن از منزل جهت خرید مایحتاج روزانه مستلزم رعایت پروتکل های بهداشتی است
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مدیــرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتان بوشــهر گفــت: به 
منظــور پاسداشــت زحمــات مدافعــان ســامت در عرصه هــای 
پزشــکی و درمانــی، بســته های فرهنگــی شــامل هــزار جلــد 
ــدا  ــامت اه ــان س ــه مدافع ــن اداره کل ب ــوی ای ــاب از س کت

می شــود.
ــوم  ــگاه عل ــس دانش ــا رئی ــت ب ــور در نشس ــرم پ ــه ک فاطم
ــداهلل  ــهادت اباعب ــام ش ــلیت ای ــن تس ــهر ضم ــکی بوش پزش
الحســین )ع(  اظهــار داشــت: در ایــن شــرایط تمــام کارکنــان 
بهداشــتی و درمانــی اعــم از پرســتاران و پزشــکان و در خــط 
ــد  ــتند و بای ــردم هس ــامت م ــان س ــت و مدافع ــدم خدم مق

ــان باشــیم. قــدردان زحمــات آن
ــی از  ــت و قدردان ــور پاسداش ــه منظ ــرد: ب ــح ک وی تصری
حرکــت مجاهدانــه و ایثارگرانــه پرســتاران و کلیــه کارکنــان، 
ــا  ــارزه ب ــه مب ــه در زمین ــی ک ــکی و درمان ــتی، پزش بهداش
ــد  ــزار جل ــد، ه ــت می کنن ــه فعالی ــا خالصان ــاری کرون بیم

ــت. ــده اس ــدارک دیده ش ــاب ت کت
کــرم پــور تصریــح کــرد: هــر فــردی بایــد بــه ســهم خــود 
ــز  ــردم نی ــد و از م ــامت باش ــان س ــات مدافع ــدردان زحم ق
ــه توصیه هــای مدافعــان ســامت  ــا ب درخواســت می کنیــم ت
ــتی  ــکات بهداش ــت ن ــا رعای ــوش داده و ب ــرایط گ ــن ش در ای
بــه یــاری خــدا بتوانیــم ایــن دوران را پشــت ســر بگذاریــم.
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان بوشــهر گفــت: 
ــی  ــای مردم ــه مجموعه ه ــادی و خالصان ــاش جه ــت و ت هم
ــا  ــه ب ــه مقابل ــامت در عرص ــوزه س ــنل ح ــژه پرس ــه وی ب

ــت. ــین اس ــا قابل تحس ــروس کرون وی

وی بــا اشــاره بــه اینکــه کادر بهداشــتی و درمانــی فرهنــگ 
ایثــار و شــهادت را در جامعــه ترویــج می دهنــد بیــان کــرد: 
ــان،  ــت و درم ــه بهداش ــروز در جبه ــامت ام ــان س مدافع
ادامه دهنــده راه جــان بــر کفــان دوران دفــاع مقــدس 
هســتند و تقدیــر از ایــن عزیــزان بــر همــگان واجــب اســت.
ــیوع  ــه و ش ــروز جامع ــرایط ام ــه ش ــاره ب ــا اش ــور ب ــرم پ ک
بیمــاری کرونــا در کشــور و اســتان ادامــه داد: امــروز 
ــن  ــا ای ــه ب ــه مقابل ــدم جبه ــط مق ــامت در خ ــان س مدافع
ــن  ــی از ای ــه برخ ــم ک ــن بودی ــاهد ای ــتند و ش ــاری هس بیم
ــد و  ــدا کردن ــن راه ف ــود را در ای ــان خ ــی ج ــزان حت عزی
ــود  ــار، از خ ــه ایث ــه روحی ــت ک ــن اس ــان دهنده ای ــن نش ای
ــاری و  ــا س ــه م ــواره در جامع ــتی هم ــتگی و نوع دوس گذش

ــت. ــاری اس ج
وی در بخــش دیگــر از ســخنان خــود اظهــار داشــت: 
جذابیت هــای فضــای مجــازی بــه حــدی اســت کــه بســیاری 
ــرف  ــود را ص ــت خ ــات فراغ ــام اوق ــه تم ــراد جامع از اف
ــن بســتر باعــث شــده  ــد، ای ــن فضــا می کنن جســتجو در ای
ــه  ــت مطالع ــم از فرص ــاب ه ــدگان کت ــیاری از خوانن ــا بس ت
خــود کــم کــرده و بــه فضــای مجــازی روی آورنــد کــه بایــد 
از هــر امــکان و فرصتــی بــرای ترویــج کتــاب و کتاب خوانــی 

ــم. ــتفاده کنی ــد اس ــل جدی ــژه نس ــه وی ــردم ب ــن م در بی
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان بوشــهر 
خاطرنشــان کــرد:  نقــش آمــوزش و پــرورش و خانواده هــا در 
بحــث ترویــج کتــاب و کتاب خوانــی در بیــن مــردم بــه ویــژه 

ــت. ــت اس ــز اهمی ــیار حائ ــان بس ــان و جوان نوجوان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان بوشهر:
۱۰۰۰ جلد کتاب به مدافعان سالمت اهدا می شود
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علــوم  دانشــگاه  درمــان  معــاون 
پزشــکی بوشــهر از راه انــدازی کلینیــک 
شــهریور   ۱7 بیمارســتان  تخصصــی 
ــکان  ــدن پزش ــه ش ــا اضاف ــان ب برازج
متخصــص جدیــد در آینــده ای نزدیــک 

ــر داد. خب
به گــزارش روابــط عمومــی بیمارســتان 
شــهید صــادق گنجــی برازجــان، دکتــر 
جعفــر زارعــی زاده در حاشــیه بازدیــد 
از ایــن بیمارســتان اظهــار داشــت: 
بــا توجــه بــه وضعیــت موقعیــت 
ــهید  ــتان ش ــژه بیمارس ــی وی جغرافیای
گنجــی برازجــان در ســطح اســتان و بــا 
توجــه بــه اینکــه به عنــوان بیمارســتان 
ریفــرال و از مراکــز ترومــا خیــز در 
اســتان بوشــهر محســوب می شــود 
قطعــًا بایســتی نــگاه ویــژه ای بــه 

ــود. ــتان ش بیمارس
تجهیــزات  بحــث  در  افــزود:  وی 
پزشــکی  تجهیــزات  و  ســرمایه ای 
ــای  ــث نیروه ــن بح ــی و همچنی مصرف
ــکان دارد  ــه ام ــی ک ــا جای ــی ت تخصص
کمــک شــده تــا بتوانیــم رونــد درمــان 
در ســطح شهرســتان دشتســتان را 

ــم. ــرعت بدهی س
ــات  ــزاری جلس ــی زاده برگ ــر زارع دکت
توســط  انجام شــده  بازدیدهــای  و 
بیمارســتان بــه همــراه  مســئولین 
مدیــران ارشــد معاونــت درمــان را 
ســازنده دانســت و ادامــه داد: بــا اضافه 
ــب  ــص در اغل ــکان متخص ــدن پزش ش
در  ان شــاءاهلل  تخصصــی  رشــته های 
ــدازی و  ــاهد راه ان ــک ش ــده ای نزدی آین
احیــاء کلینیــک تخصصــی بیمارســتان 
شهرســتان  ســطح  در  شــهریور   ۱7
عزیــز  بیمــاران  و  بــود  خواهیــم 
می تواننــد از خدمــات آن بهره منــد 

ــوند. ش
ــای  ــث تخت ه ــرد: در بح ــه ک وی اضاف

ویــژه بیمارســتان
و  داخلــی  تخت هــای  تفکیــک  و 
ــت  ــدن 7 تخ ــه ش ــا اضاف ــی ب جراح

جدیــد انتظــار مــی رود.
ــرای ــری ب ــی بهت ــای درمان مراقبت ه

ــوع  ــن ن ــه ای ــاز ب ــه نی ــی ک عزیزان
گــردد. ارائــه  دارنــد،  مراقبت هــا 

ــرار  ــتور کار ق ــن از در دس وی همچنی
گرفتــن توســعه بخش هــای دیالیــز 
ــوم  ــگاه عل ــط دانش ــس توس و اورژان
پزشــکی خبــر داد و بیــان داشــت: 
انجام شــده  برنامه ریزی هــای  بــا 
مقررشــده کــه ۱0 تخــت بــا تمــام 
راه انــدازی  جهــت  الزم  امکانــات 
گرفتــه  نظــر  در  دیالیــز   ۲ بخــش 
ــک  ــن کار، کم ــام ای ــا انج ــه ب ــود ک ش
خدمــات  گیرنــدگان  بــه  شــایانی 
ــد. ــد ش ــتان خواه ــز در شهرس دیالی

گســترش  از  زاده  زارعــی  دکتــر 
ــی  ــتان گنج ــس بیمارس ــای اورژان فض
ــت:  ــوان داش ــر داد و عن ــان خب برازج
انجام شــده  کار  اولیــه  بررســی های 
و در نظــر داریــم ۵00 مترمربــع بــه 
فضــای اورژانــس اضافــه کنیــم کــه بــا 
ایــن کار از شــلوغی و ازدحــام بیمــار در 
ــده  ــته ش ــًا کاس ــس قطع ــش اورژان بخ
در  مناســب تری  درمانــی  فضــای  و 
خدمــت مــردم و بیمــاران قــرار خواهــد 

ــت. گرف
وی ادامــه داد: در حــال حاضــر مشــغول 
در  واحــدی   ۱۶ پانســیون  ســاخت 
ــتیم  ــی هس ــهید گنج ــتان ش بیمارس
کــه ایــن مشــوقی بــرای مانــدن

نیروهــای شــرکتی و اســتخدامی را 
افزایــش دهیــم و امیدواریــم در آینــده 
ــه  ــه ب ــان را ک ــای درم ــک نیروه نزدی
ــا به شــدت  لحــاظ وجــود بیمــاری کرون
ــم  ــده اند، ترمی ــوده ش ــر و فرس درگی

ــم. نمایی
علــوم  دانشــگاه  درمــان  معــاون 
تاش هــای  از  بوشــهر  پزشــکی 
صادقانــه دکتــر زهــره بجلــی در دوران 
تصــدی مســئولیتش بــه عنــوان رئیــس 
ــان  ــی برازج ــهید گنج ــتان ش بیمارس
ــه  ــور را ب ــال پ ــهرام ج ــی و ش قدردان
ــتان  ــد بیمارس ــت جدی ــوان سرپرس عن
شــهید گنجــی برازجــان معرفــی کــرد.

بیمارســتان  پزشــکان متخصــص در 
ــریع تر  ــر و س ــع راحت ت ــوده و به تب ب
ــور  ــاران حض ــن بیم ــر بالی ــد ب می توانن
ــاخت  ــال س ــان س ــا پای ــه ت ــد ک یابن
ــود. ــل می ش ــام و تحوی ــیون تم پانس
ــه  ــاره ب ــن اش ــی زاده ضم ــر زارع دکت
ــوص  ــه خص ــانی ب ــروی انس ــود نی کمب
بــا  افــزود:  درمــان  قســمت  در 
ســطح  در  انجام شــده  رایزنی هــای 
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــه و دانش وزارتخان
ظرفیــت بتوانیــم  مــی رود  امیــد 
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متخصص پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:
برای داشتن مواد غذایی سالم باید پروتکل های بهداشتی پس از خرید را رعایت کنیم

متخصــص پزشــکی اجتماعــی دانشــگاه علــوم 
پزشــکی بوشــهر گفــت: بــرای داشــتن مــواد غذایــی 
ســالم بایــد پروتکل هــای بهداشــتی پــس از خریــد 

ــم. ــت کنی را رعای
ــتین گام  ــزود: در نخس ــدی اف ــودابه محم ــر س دکت
ــوری  ــتی ف ــزل بایس ــه من ــدن ب ــس از وارد ش پ
دســتان خــود را حداقــل بــه مــدت ۲0 ثانیــه بــا آب 

ــوییم. ــون بش و صاب
 

نمی توانــد   ۱۹ کوویــد  ویــروس 
ــواد  ــته بندی م ــطح بس ــر روی س ب

ــد ــده بمان ــی زن خوراک
اجتماعــی  پزشــکی  متخصــص 
ــهر  ــکی بوش ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــروس  ــه وی ــا ک ــرد: از آنج ــد ک تاکی
ــان  ــک میزب ــه ی ــاز ب ــد ۱۹ نی کووی
ــرای  ــده ب ــان زن ــا انس ــوان ی حی
ــد  ــی دارد و نمی توان ــر و زتدگ تکثی
ــواد  ــته بندی م ــطح بس ــر روی س ب
خوراکــی زنــده بمانــد طبــق توصیــه 
ــازی  ــی نی ــت جهان ــازمان بهداش س
ــواد  ــته بندی م ــطح بس ــت س نیس

ــم. ــی کنی ــی را ضدعفون خوراک
ــرد:  ــان ک ــدی خاطرنش ــر محم دکت
ــر  ــروس ب ــه وی ــل ک ــن دلی ــه ای : ب
ــد  ــد رش ــان می توان ــدن انس روی ب
ــا  ــس از کار ب ــد پ ــد بای ــر یاب و تکثی
ــش  ــی و پی ــواد خوراک ــته های م بس
ــا آب و  ــت ها ب ــوردن دس ــذا خ از غ

ــود. ــته ش ــون شس صاب
از ســفید کننــده بــرای ضــد عفونــی 
ــتفاده  ــی اس ــواد غذای ــته های م بس

نکنیــم
ــواد  ــز از م ــت: هرگ ــار داش وی اظه
ضدعفونی کننــده ســطوح ماننــد 
ــرای  ــاک ب ــا آمونی ــفیدکننده ی س
ــی کــردن بســته های مــواد  ضدعفون

ــم. ــتفاده نکنی ــی اس غذای
داشــت:  بیــان  محمــدی  دکتــر 
غذاهــای فاســـد نشـــدنی را در 
مکانی امـــن بـــه مدت 7۲ ســـاعت 
جهـــت اطمینـــان قرار داده ســپس 

ــم. ــا کنی ــا را جابج آن ه
اجتماعــی  پزشــکی  متخصــص 
ــهر  ــکی بوش ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــواد  ــی مـ ــش بیرونـ ــت: پوشـ گف
غذایـــی را با احتیاط خـــارج کـرده 
و مراقـــب باشـــیم مـــواد داخلـــی 

ــوند. ــوده نش آلـ
ــش از  ــزود: پی ــدی اف ــر محم دکت
ســبزی  و  میــوه  شست وشــوی 
دســت های خــود را بــا آب و صابــون

بشــوییم، همچنیــن میــوه و ســبزی 
را  می شــود  خــورده  خــام  کــه 
به طــور کامــل بــا آب لوله کشــی 
ــی  ــس از ضدعفون ــته و پ ــرد شس س
کشــوی  در  یخچــال  در  کامــل 
مخصــوص و بــه دوراز مــواد خوراکــی 

ــم. ــر بگذاری دیگ
اجتماعــی  پزشــکی  متخصــص 
ــهر  ــکی بوش ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــی  ــت جهان ــازمان بهداش ــت: س گف
ــه  ــان گون ــه هم ــد ک ــه می کن توصی
کــه پیــش از ایــن اپیدمــی، میــوه و 
ســبزی ها را می شســته ایم عمــل 
ــون  ــا آب و صاب ــت را ب ــم، دس کنی
بشــوییم ســپس میــوه و ســبزی را به 
طــور کامــل بــا آب پاکیــزه بشــوییم. 
اینکــه در کشــور  )نکتــه مهــم 
ــو و  ــی کاه ــگل زدای ــد ان ــا، فراین م
ســبزیجاتی کــه خــام خــورده مــی 

ــود( ــوش ش ــد فرام ــوند نبای ش
وی تصریــح کــرد: ســطح میوه هــای 
ســخت ماننــد خیــار، گوجه فرنگــی، 
طالبــی و ماننــد آن را بــا یــک بــرس 
تمیــز بشــوییم، حتــی اگــر پوســت 

ــم. ــتفاده نمی کنی ــوه را اس می
ــردن  ــن ب ــرکه در از بی ــک و س نم

ــد ــری ندارن ــروس تاثی وی
اجتماعــی  پزشــکی  متخصــص 
ــهر  ــکی بوش ــوم پزش ــگاه عل دانش
گفــت: نمــک، فلفــل، ســرکه و 
ــردن ویــروس و  آبلیمــو در از بیــن ب

میکــروب تاثیــری ندارنــد.
ــد  ــرد: بع ــد ک ــدی تاکی ــر محم دکت
از پایــان جابجایــی و جمــع آوری 
ــتان  ــاره دسـ ــد، دوب ــبد خری سـ
ــه های  ــر کیس ــته و اگ ــود را شس خ
خریــد قابل اســتفاده مجــدد بــه 
اســتفاده  از  پیــش  می بریــم  کار 
ــاره، آن را تمیــز کــرده، شســته  دوب
مناســب  نقطــه  گرم تریــن  در  و 

. خشــک کنیم

وی تصریح کرد: اگـــر بـــرای یـــک فـــرد آسیب پذیر 
خریــد می کنیـــم، خریـــد را پشـــت در گذاشـــته و 
زنــگ بزنیـــم یــا بــه آن هــا تلفــن کنیـــم و در زمــان 

تحویــل دورتــر بایســـتیم.
دانشــگاه علــوم  اجتماعــی  متخصــص پزشــکی 
پزشــکی بوشــهر اظهار داشــت: یـــک محـــل تمیـــز 
و ضدعفونــی شـــده را بـــرای مرتـــب کــردن اقــام 

ــم. ــن کنی ــده تعییـ خریداری ش
ــرغ و  ــت، تخم م ــواع گوش ــت: ان ــدی گف ــر محم دکت
ــا ۲  ــر ت ــر را حداکث ــدنی دیگ ــی فاسدش ــواد خوراک م
ســاعت پــس از خریــد در یخچــال یــا فریــزر بگذاریم.
ــروس  ــال وی ــر انتق ــه خط ــت: اگرچ ــان داش وی بی
ــا و  ــته بندی آن ه ــی، بس ــواد غذای ــق م ــا از طری کرون
ــات  ــه اقدام ــت ک ــی الزم اس ــت ول ــم اس ــه ها ک کیس
ــم.  ــت کنی ــی را رعای ــواد غذای ــی م ــه ایمن ــوط ب مرب
دانشــگاه علــوم  اجتماعــی  متخصــص پزشــکی 
پزشــکی بوشــهر گفــت: بــرای داشــتن مــواد غذایــی 
ســالم بایــد پروتکل هــای بهداشــتی پــس از خریــد را 

ــم. ــت کنی رعای
ــتین گام  ــزود: در نخس ــدی اف ــودابه محم ــر س دکت
پــس از وارد شــدن بــه منــزل بایســتی فــوری دســتان 
خــود را حداقــل بــه مــدت ۲0 ثانیــه بــا آب و صابــون 

بشــوییم.

6



شماره 84- شهریور1399گاهنامه الکترونیکی

پزشــکی  متخصــص 
دانشــگاه  اجتماعــی 
ــهر  ــکی بوش ــوم پزش عل
گفــت: در تمــام مدتــی 
کــه بــرای خریــد بــه 
مراجعــه  فروشــگاه ها 
ــد  ــواره بای ــم هم می کنی

کنیــم.  رعایــت  را  بهداشــتی  پروتکل هــای 
ــزود: به طورکلــی هــر چــه تعامــل  دکتــر ســودابه محمــدی اف
مدت زمــان  در  و  نزدیک تــر  فاصلــه  از  دیگــران  بــا  مــا 
ــتر  ــد ۱۹ بیش ــال کووی ــال انتق ــد احتم ــری رخ ده طوالنی ت

ــد.  ــی نکنی ــود را طوالن ــد خ ــان خری ــن رو زم ــوده ازای ب
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در هنــگام خریــد بایســتی از لمـــس 
دهــان، بینــی و چشـــم خــودداری کنیـــم تصریــح کــرد: بایــد 
در تمــام مــدت خریــد ماســک را بــر روی بینــی و دهــان خــود 
ــک  ــنده ماس ــا فروش ــردن ب ــت ک ــرای صحب ــته و ب نگه داش

ــم. ــود را برنداری خ
متخصــص پزشــکی اجتماعــی دانشــگاه علوم پزشــکی بوشــهر 
اظهــار داشــت: از دســت کاری مرتــب ماســک خــودداری کــرده 
و در صــورت دســت زدن بــه ماســک دســت خــود را ضدعفونــی 

. کنیم
ــگاه  ــروج از فروش ــگام ورود و خ ــت: در هن ــوان داش وی عن
ــده  ــاده ضدعفونی کنن ــداری از م ــا مق ــود را ب ــت های خ دس
ــت  ــن دق ــم، همچنی ــی کنی ــکه( ضدعفون ــک س ــدازه ی )به ان
کنیــم مــاده ضدعفونی کننــده، حداقــل ۶0 درصــد الــکل 

ــد. ــته باش داش
دکتــر محمــدی بــا اشــاره بــه اینکــه در هنــگام خریــد نبایــد 
بــه موبایــل خــود دســت بزنیــم گفــت: از ورود و خــروج مکــرر 
ــک  ــرده و از ی ــودداری ک ــتی خ ــه درون کیف دس ــایل ب وس
ــا  ــاز و بســته کــردن در فروشــگاه و ی ــرای ب دســتمال کاغذی ب

ــم. در یخچــال اســتفاده کنیــم و ســپس آن را دور بیندازی
ــک  ــور ی ــتفاده از آسانس ــورت اس ــت: در ص ــان داش وی بی
ــه  ــور ب ــای آسانس ــردن دکمه ه ــرای فش ــتمال کاغذی را ب دس
ــدون  ــه، ب کار ببریــم و ســپس دســتمال را در یــک ســطل زبال

ــم. ــا درب آن بیندازی ــاس ب تم
متخصــص پزشــکی اجتماعــی دانشــگاه علوم پزشــکی بوشــهر 
ــرای  ــگاه ب ــف فروش ــای ک ــه عامت گذاری ه ــرد: ب ــد ک تاکی
ــنده و  ــر( از فروش ــل ۱/۵ مت ــی )حداق ــه فیزیک ــت فاصل رعای
مشــتریان دیگــر توجــه کــرده و تــا حــد امــکان تــاش کنیــم 
ــگاه  ــود در فروش ــای موج ــبد خریده ــا س ــتی ی از چرخ دس

ــم. ــی کنی ــته آن را ضدعفون ــا دس ــرده و ی ــتفاده نک اس
ــا  ــد ب ــگام خری ــه هن ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدی ب ــر محم دکت
ــدان ــا کارمن ــتان و ی ــایه ها، دوسـ ــا همسـ ــردن ب ــت ک صحب

ــه  ــرد: ب ــان ک ــم خاطرنش ــی نکنی ــد را طوالن ــان خری زمـ
ــه  ــت فاصل ــرای رعای ــگاه ب ــف فروش ــای ک عامت گذاری ه
ــر  ــتریان دیگ ــنده و مش ــر( از فروش ــل ۱/۵ مت ــی )حداق فیزیک

ــم. ــه کنی توج
ایــن  نبــودن  موجــود  صــورت  در  داشــت:  اظهــار  وی 
ــر(  ــل ۱/۵ مت ــه ممکــن )حداق ــر فاصل عامت گذاری هــا، حداکث
را از فروشــنده و مشــتریان دیگــر داشــته و تــا حــد ممکــن از 

ــم. ــودداری کنی ــطوح خ ــا س ــاس ب تم
متخصــص پزشــکی اجتماعــی دانشــگاه علوم پزشــکی بوشــهر 
ــغ  ــرای تبلی ــه ب ــی ک ــواد غذای گفــت: از مصــرف نمونه هــای م
ــه  ــا ب ــکان تنه ــرده و حتی االم ــودداری ک ــود خ ــه می ش ارائ
ــته  ــا را داش ــد آن ه ــد خری ــه قص ــم ک ــت بزنی ــی دس کاالهای
ــه  ــه قفس ــا ب ــدن آن ه ــا و برگردان ــرر کااله ــتن مک و از برداش

ــم. خــودداری کنی
ــتنی و  ــته بندی بس ــردن بس ــاز ک ــزود: از ب ــدی اف ــر محم دکت
مــواد غذایــی مشــابه در فروشــگاه خــودداری کنیــم، همچنیــن 
ــواد  ــرغ، م ــی )م ــواد پروتئین ــت و م ــکان گوش ــورت ام در ص
پروتئینــی دریایــی( را از نــوع بسته بندی شــده خریــداری 

کنیــم.
ــاس  ــم تم ــاش کنی ــکان ت ــورت ام ــرد: در ص ــوان ک وی عن
مســـتقیم دســـت با غــذا را بــه حداقــل رســانده و از انبــر و یا 

ســـایر وســـایل موجود اســـتفاده کنیم. 
دکتر محمدی گفت: اگـــر قـــرار اســـت به مـــدت طوالنـــی در 
خانـــه بمانیـــم از موادی کـــه مـــدت مانــدگاری باالیــی دارند 

ماننــد کنســـروها و یـــا مــواد غذایی خشـــک خریــد کنیم.
متخصــص پزشــکی اجتماعــی دانشــگاه علوم پزشــکی بوشــهر 
افــزود: از پرداخــت الکترونیکــی اســتفاده کــرده، کارت را 
خودتــان در دســتگاه کارت خوان بکشــید، از فروشــنده بخواهید 
تــا مبلــغ و رمــز عبــور را وارد کــرده در غیــر ایــن صــورت از 
دســتمال کاغذی اســتفاده کنیــم یــا دســت خــود را بافاصلــه 

ــی کنیــم. پــس از لمــس دســتگاه کارت خــوان ضدعفون
وی تصریــح کــرد: کارت عابــر بانکــی را کــه اســتفاده کرده ایــم 
ــا آن را در یــک دســتمال کاغذی پیچیــده  ــم ی ــی کنی ضدعفون
ــت مناســب آن را  ــب خــود بگذاریــم تــا در فرص و در جی

ــم. ــف بگذاری ــپس در کی ــوده و س ــی نم ضدعفون
ــه  ــت خوناب ــورت نش ــت: در ص ــار داش ــدی اظه ــر محم دکت
ــتفاده  ــر اس ــه دیگ ــا کیس ــرف ی ــک ظ ــتی، از ی ــواد گوش از م
کــرده یــا کیســه را درجایــی از اتومبیــل بگذاریــم کــه 
ــطح  ــن س ــاره ای ــه دوب ــش از اینک ــد. پی ــو باش قابل شست وش
در تمــاس بــا مــواد گوشــتی یــا خونابــه قــرار بگیــرد بایــد بــا 

ــوییم. ــفیدکننده بش ــول س ــا محل ــرم ی ــون گ آب و صاب
وی تأکید کرد: در صـــورت سوارشــدن بـــه اتومبیـــل بعـــد از 

ورود حتمــا بایــد دســـتان خـــود را ضدعفونــی کنیــم.

متخصص پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:
در تمام مدت خرید از فروشگاه ها پروتکل های بهداشتی را رعایت کنیم
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خانه بهداشت خیر ساز نورآباد از توابع بخش بوشکان شهرستان دشتستان افتتاح شد

هم زمــان بــا هفتــه دولــت خانــه بهداشــت نورآبــاد )خــون(
از توابــع بخــش بوشــکان شهرســتان دشتســتان بــا حضــور 
ــه  ــی ب ــتانی و محل ــئولین شهرس ــی از مس ــدار و جمع فرمان
ــید. ــرداری رس ــه بهره ب ــاح و ب ــس افتت ــورت ویدئوکنفران ص
ــان  ــت و درم ــبکه بهداش ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــتان  ــتان دشتس ــدار شهرس ــتان، فرمان ــتان دشتس شهرس
ــداهلل  ــوگواری اباعب ــام س ــلیت ای ــن تس ــن ضم ــن آیی در ای
ــر  ــت تدبی ــت: در دول ــش گف ــاران باوفای ــین )ع( و ی الحس
ــگاه  ــامت ن ــول س ــرح تح ــدن ط ــی ش ــا اجرای ــد و ب و امی
ــان  ــت و درم ــش بهداش ــاخت ها در دو بخ ــه زیرس ــژه ای ب وی

ــت. ــده اس ش
ــز  ــازی و تجهی ــا نوس ــت: ب ــار داش ــوروزی اظه ــه ن ــح ال فت
ــت  ــبختانه وزارت بهداش ــی، خوش ــتی و درمان ــز بهداش مراک
بــه اهــداف خــود کــه همــان ارتقــای شــاخص های ســامت 

اســت خیلــی نزدیــک شــده اســت.
ــه  ــر جامع ــزود: در ه ــتان اف ــتان دشتس ــدار شهرس فرمان
ــت و  ــت اس ــامت در اولوی ــاخص های س ــعه یافته ای، ش توس
اصــاح ســبک زندگــی مــردم و امیــد بــه زندگــی از مهم ترین 
رکــن ایــن شــاخص اســت کــه در بخــش بهداشــت بــا حضور

ــه مــورد انتظــار  ــم ب بهــورزان و مراقبیــن ســامت، امیدواری
ــاخص های  ــه ش ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ک ــیم. وی خاطرنش برس
ــتان،  ــان دشتس ــت و درم ــبکه بهداش ــط ش ــده توس ارائه ش
بهداشــتی  شــاخص های  ارتقــای  در  شهرســتان  ایــن 

ــت. ــته اس ــی داش ــرفت های مطلوب پیش
ــتان  ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــتی ش ــاون بهداش مع
ــاد  ــت نورآب ــه بهداش ــت: خان ــار داش ــز اظه ــتان نی دشتس
)خون(تحــت پوشــش مرکــز خدمــات جامــع ســامت کلمــه 
و از توابــع بخــش بوشــکان شهرســتان دشتســتان اســت کــه 
بــه جمعیتــی در حــدود ۶۶۸ نفــر خدمــات بهداشــتی ارائــه 

می کنــد.
محمدحســین دریســی تصریــح کــرد: ایــن پــروژه خیــر ســاز 
ــتان و از  ــتان دشتس ــامت شهرس ــن س ــکاری خیری ــا هم ب
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــا دانش ــت ب ــک مل ــارات بان ــل اعتب مح
ــش  ــت افزای ــترک در جه ــورت مش ــه ص ــهر، ب ــتان بوش اس
ــد. ــز ش ــاخت و تجهی ــتان س ــتی اس ــاخت های بهداش زیرس
وی اظهــار کــرد: خانــه بهداشــت نورآبــاد )خون(بــا جمعیــت 
۶۶۸ نفــر و بــا یــک بهــورز زن بــه ۱۹4 خانــوار ســاکن در آن 

روستا خدمات بهداشتی ارائه می دهد. 
ــه  ــی ب ــا زیربنای ــت ب ــه بهداش ــن خان ــت: ای ــی گف دریس
مســاحت ۸۵ مترمربــع او بــا اعتبــار ۳ میلیــارد ریــال 
احداث شــده اســت کــه پــس از ۱۲ مــاه افتتــاح و بــه 

بهره برداری رسید. 
ــتان  ــان دشتس ــت و درم ــبکه بهداش ــتی ش ــاون بهداش مع
تأکیــد کــرد: در خانه هــای بهداشــت، مــردم خدماتــی 
همچــون مراقبت هــای پیــش از بــارداری، مراقبت هــای 
بــارداری و پس از زایمــان، مراقبــت و واکسیناســیون کودکان، 
ــت از  ــف، مراقب ــنین مختل ــرای س ــامتی ب ــای س پایش ه
ــت  ــه بیماری هــای غیــر واگیــر ماننــد دیاب بیمــاران مبتــا ب
و فشــارخون، بیماریابــی در زمینــه بیماری هــای واگیــر، 
معاینــات ابتدایــی دهــان و دنــدان توســط بهــورزان دریافــت 

می کنند. 


